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CARTA RURENER 
 
RURENER este o reţea Europeană de comunităţi rurale mici care s-au angajat să integreze politici energetice la nivel 
local, cu scopul de a atinge neutralitatea energetică. Membrii săi sunt comunităti rurale mici şi structuri suport ale 
acestora, de pe tot cuprinsul Europei. Toate aceste entităţi au semnat carta RURENER şi sunt membre ale Asociaţiei 
RURENER. 
 
PRINCIPII ŞI VALORI 
1. Membrii sunt de acord să adopte o modalitate durabilă de a dezvolta strategii energetice la nivel local, ţinând 

cont de schimbările climatice, de diminuarea resurselor fosile şi având în vedere coeziunea socială şi teritorială la 
nivel European, dezvoltarea economică şi un impact pozitiv la nivelul comunităţii locale.  

2. Membrii sunt conştienţi că au la dispoziţie, în zonele rurale, un patrimoniu important, atât în termeni de surse de 
energie regenerabilă şi în sensul posibilităţilor de a utiliza în mod raţional energia, în primul rând, cât şi în termeni 
de agricultură, domeniu forestier, cultură, activităţi de timp liber, pentru cei care trăiesc în mediul rural cât şi 
pentru cei din zolele urbane.  

3. Membrii valorizează integritatea, ceea ce crează un mediu de încredere şi respect reciproc. Membrii 
demonstrează o abordare flexibilă şi sunt deschşi la noi modalităţi de gândire.  

4. Între membrii asociaţi nu vor fi tolerate nici un fel de discriminări în termeni de cultură, naţionalitate, politică, etnie 
sau religie. 

5. Membrii valorizează învăţarea şi sunt dornici să îşi îmbogăţească experienţa, lucrând fie singuri fie împreună cu 
alţii, pentru beneficiul membrilor reţelei.   

6. Membrii lucrează responsabil şi independent, având suportul reţelei, cu scopul de a avea succes în îndeplinirea 
obiectivelor proprii. Ei nu vor desfăşura nici o activitate şi nu vor manifesta nici un comportament care să 
dăuneze intereselor altor membrii ai asociaţiei. 

7. Membrii RURENER vor promova corectitudinea, onestitatea şi buna credinţă în activităţile asociaţiei; ei nu vor 
participa la activităti care pot afecta imaginea organizaţiei. 

 

ACTIVITĂŢI  
 Împărăşirea experienţei: Se vor dezvolta capacităţi datorită expertizei/experienţei celorlaţi membri (pe probleme 

financiare, tehnice, sau organizaţionale), pe baza instrumentelor RURENER şi a Băncii de Cunoştinţe.  
 Cooperare: Se vor iniţia noi proiecte între membrii şi la nivelul asociaţie, în numele şi în beneficiul membrilor.  
 Marketing teritorial: Se va folosi titulatura RURENER pentru a promova membrii.  
 Informare şi raportare: Se vor disemina date şi analize despre rezultatele şi impactul în domeniu, pentru a fi folosite 

de către factorii de decizie la nivel European.  
 Reprezentare: Se va face loby la nivel European, pentru a reprezenta comunităţile şi necesităţile acestora.; se va 

oferi o viziune alternativă la interfaţa cu economia şi mediul. 
 Finaţarea cercetării: Relaţiile cu alte reţele, cu organizaţii publice şi private vor susţine activităţile şi managementul 

reţelei RURENER prin sponsorizări sau subvenţii. 
 

Ca reprezentant al unei comunităţi rurale mici în Europa, aprob principiile şi valorile mai sus menţionate şi afirm dorinţa 
comunităţii mele de a fi parte a Reţelei RURENER cu scopul de a participa şi de a beneficia de activităţile mai sus 
menţionate. 

Numele Comunităţii: _____________________________                   Ţara: _____________________________________ 
Redactată în: __________________________________                     La:  _____/_____/_______________ 
                                                Numele şi poziţia semnatarului: ____________________________________ 

                                                                                Semnătura:____________________________________ 
 

 


